
UCHWAŁA NR 64/VIII/2019
RADY GMINY WŁODOWICE

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala,co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 
Włodowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ibek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 4510



                                                                                                                               Załącznik  do Uchwały
                                                                                 Rady Gminy Włodowice
                                                                                                                 Nr 64/VIII/2019 z dnia 18.06.2019 r.

                      W N I O S E K
                                o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

1. Wnioskodawca ( imię i nazwisko):..................................................................................................

2. Adres zamieszkania :........................................................................................................................

3. Pesel:..................................................................................................................................................

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym:......................................................................................

5. Oświadczam, że spełniam ustawowe warunki do otrzymania dodatku energetycznego 

(  ⃰niepotrzebne skreślić ) tj.:

• mam przyznany dodatek mieszkaniowy:  TAK / NIE/ UBIEGAM SIĘ*

• jestem  stroną  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  lub  umowy  kompleksowej  zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym  :   TAK/ NIE *

• zamieszkuję w lokalu, do którego jest dostarczona energia elektryczna :  TAK/ NIE* 

6. Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę ( odpowiednie zaznaczyć ) :

      □   przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy          

- - - - - -

      □   wypłacać gotówką w kasie banku

Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa/ umowa sprzedaży energii elektrycznej 
nadal obowiązuje. 

Do wniosku dołączam:

1. kopię  umowy  kompleksowej/  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym (orginał do wglądu).

2. ....................................................................................................................................................

 Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Włodowice dnia ...................................                                        ........................................................
                                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy)
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